
   تشخيص صالحيت شركتها جهتچك ليست مدارك
دبيرخانه كنترل   مدارك  رديف

  انجمن
  كنترل مدارك توسط كميته تائيد صالحيت

  عدم نياز  عدم وجود  ناقص  كامل    نامه درخواست شركت   ۱
            ارائه اساسنامه رسمي مهمور به مهر ثبت شركت   ۲

            اظهارنامه ثبت شركت   ۳

            آگهي تاسيس شركت   ۴

            آخرين صورتجلسه درصد سهم  ۵

            ۲ و ۱تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت منطبق با فرم   ۶

            ) تخصصهاي مورد درخواست با ذكر پايه مورد نظر / درج تخصص ( مشخصات عمومي شركت  : ۱فرم   ۷

            مشخصات مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران  : ۲فرم   ۸

  :اطالعات و سوابق كاري مربوط به كاركنان امتيازآور، اعضاي هيئت مديره و سهامداران  : ۳فرم   ۹
  كپي شناسنامه  -
 كپي مصدق مدرك تحصيلي  -

 ارائه گواهي سوابق كاري مدت دار -

  ترجمه رسمي سوابق كاري خارج از كشور با تاييد سفارت ايران در كشور مربوطه  -

          

  شركت سوابق كاري  : ۴فرم   ۱۰
به صورت نامه از كارفرما يا تصوير صفحه اول قرارداد، با ذكر نام پروژه، مبلغ (  ارائه اسناد مثبته دال بر دريافت حق الزحمه هر پروژه -

  )  دريافتي پروژه و نام شركت دريافت كننده حق الزحمه و ارائه تسويه حساب بيمه يا دارائي 

          

   مديريتي اطالعات مربوط به ساختار : ۵فرم   ۱۱
  مستندسازي  : ۱ارائه مدارك بند  -
 استراتژي واهداف شركت  : ۲ارائه مدارك بند  -

  نظام برنامه ريزي  : ۳ارائه مدارك بند  -

          

  اطالعات مربوط به امكانات پشتيباني  : ۶فرم    ۱۲
  ارائه گواهي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت  -
 ت افراد فني ارائه گواهي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مديري -

 علمي در سمينارهاي داخلي و بين المللي ارائه نمونه مقاله  -
 . توسط افراد فني، مدارك عضويت شركت و يا افراد فني در مجامع حرفه اي معتبر) ترجمه شده(ارائه كتب يا مقاالت تاليف گرديده  -

 .ارائه  ليست كتابهاي مرتبط با تخصص شركت  -
  . مشخصات سخت افزار  و نرم افزار ارائه  -

          

   ) ۱۰-۸ تا ۱۰-۱عالوه بر موارد مندرج در جداول ( تجهيزات ويژه  : ۷فرم   ۱۳
  .  ارائه فاكتورهاي خريد وسايل و دستگاهها-

          

            . )به صورت دقيق مطالعه و مهر و امضا گردد( تعهد نامه  : ۸فرم   ۱۴

  . منضم به عكس و امضاي فرد معرفي شده باشد بايد۳فرم        - : ۱تذكر 
  . ارائه گواهي عدم اشتغال يا بازنشستگي، جهت كارمندان دولت الزامي است -
 .  درصد به باال شركت الزامي است۵آخرين محل اشتغال كليه سهامداران غير امتياز آور از  و درج سوابق و ۳ارائه فرم  -

 . براي اعضاي هيئت مديره غيرامتياز آور الزامي است) فوق ديپلم حداقل ( مدرك تحصيلي  به همراه تصوير شناسنامه و ۳ارائه فرم  -

   : ۲تذكر 
ماليات پرداختي ارائه براي بازنشستگان و افرادي كه از محل ديگر پرداخت بيمه مي شوند، گواهي ( آخرين ليست بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي براي پرسنلي كه بيش ازيك سال در شركت حضور دارند -

  ). گردد
 .قرارداد استخدامي مورد نياز استبراي پرسنلي كه كمتر از يكسال در شركت حضور دارند،  -

   : ۳تذكر 
  .  رنگ ارائه گرددسفيدمدارك ارسالي به ترتيب فوق ، در يك زونكن           -          

   :مهر و امضاي مدير عامل شركت
  
  
  
  

  : تاريخ 

  س انجمن نظر كارشنا
  . پرونده آماده بررسي مي باشد          □
  .  پرونده غيرقابل بررسي، عودت مي گردد          □

  : نام و امضاي كارشناس انجمن 
  : تاريخ بررسي 

  : توضيحات 
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